Med anledning av Kanotklubben Strömstararnas Vågprojekt vill jag å Uppsala Paddlaklubbs
vägnar bidra med ett antal synpunkter kring projektet.
Paddling i Stockholm betyder paddling för Uppsalabor!
I Uppsala finns en av landets största forspaddlingsklubbar. Vi älskar att paddla men har
samma problem som paddlare i Stockholm, långa avstånd till de stora fina älvarna. En surfvåg
i Stockholm skulle ge även oss väldigt mycket med allt vad det innebär att ha möjligheten att
paddla i vårt närområde!
Vatten, paddling och storstad - en fantastisk kombination
Freestylepaddling och forspaddling är i Sverige aktiviteter ofta förpassade till otillgängliga
platser. När chansen finns ska en stad ta tillfället i akt att ge paddlare möjlighet att utöva sin
sport i en stad. En surfvåg i en stad är jämförbart med en fun park i en skidanläggning med
skillnaden att den kan placeras mitt i stadsrummet utan större ansträngning eller inverkan på
staden i övrigt. Det ger möjlighet att använda en annars outnyttjad plats för spektakulär
och publikvänliga aktiviteter i vatten. Paddling i en stad som Stockholm visar att äventyret
och naturen alltid finns nära!
Uppsala Paddlarklubbs goda erfarenheter av paddelaktiviteter i en stad
Även i Uppsala finns tillgång (visserligen ej av samma dimensioner som i Stockholm) till
vatten mitt i stan. I Fyrisån, vårt hemmavatten, går det bara att forspaddla under vårflod.
Under denna tid paddlar vi så mycket som möjligt i stan och ordnar årligen en mycket
uppskattade forspaddlingstävling.
I Uppsala pågår projektet Å-rummet med syfte att göra Fyrisån till en större tillgång i staden.
Vår kontakt med kommunen har varit väldigt bra och vi arbetar för att fortsatt samarbete kring
paddling och aktiviteter i det stadsrum som vår lilla å utgör.

Värdet av en våg i Stockholm
Möjligheten att paddla och ordna publikvänliga och lättillgängliga paddel aktivister mitt i en
storstad betyder oerhört mycket för kanotsporten. Det kommer att innebära ett stort lyft för
alla aktiva i hela landet, men framförallt för forspaddlare i Mellansverige.
Värdet av en surfvåg i Stockholm är för kanotsporten som helhet och forspaddlare i synnerhet
mycket, mycket stort. Det kommer att ge oss en möjlighet att visa upp vår fantastiska sport
och ta emot nya paddlare. I förlängningen betyder det fler duktiga paddlare och mer paddling
i hela landet. En våg i Stockholm kommer ge oss alla en föraning om och möjlighet att
förbereda oss för äventyret som väntar i landets alla andra vackra vatten.
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